
Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice, Kpt. Jaroše 896/2, 742 21 Kopřivnice 

 
 

Pravidla pro používání služby Integri G5i                            

v OSBD Kopřivnice 

 
1. Služba Integri G5i je určena pro uživatele prostor (bytů i garáží) ve správě OSBD 

Kopřivnice (družstevní, ve vlastnictví, byty v SVJ), dále jen „uživatel“. Registrovanému 

uživateli umožňuje prohlížet informace o příslušném prostoru (např. předpis úhrad, úhrady, 

vyúčtování služeb, zůstatky anuity apod.). Službu poskytuje družstvo prostřednictvím 

webhostingu u firmy RH SID, s.r.o.. 

2. Registrovaní uživatelé služby jsou rozděleni do dvou kategorií: 

a) Uživatel prostoru (právo prohlížet údaje vlastního prostoru) 

b) Funkcionář domu (právo prohlížet údaje všech prostor domu) 

3. Postup pro zřízení přístupu Integri G5i: 

a) Registrace uživatele se provádí žádostí na předepsaných formulářích. 

b) Žadatel vyplní příslušnou žádost (individuální pro běžného uživatele – příloha č. 1, 

hromadnou pro funkcionáře – příloha č. 2). Žádosti jsou ke stažení na 

https://www.bdko.cz/bdko/formulare/. Tuto žádost předloží osobně k ověření totožnosti na 

bytovém úseku družstva, případně zašle družstvu poštou s úředně ověřeným podpisem. 

c) Potřebné registrační údaje (uživatelské jméno a uživatelské heslo) bude předáno nejpozději 

do 10 pracovních dnů po obdržení úplné žádosti pro zřízení přístupu. 

4. Ceník za používání služby Integri G5i: 

a) Zřízení služby Integri G5i zdarma 

b) Užívání služby Integri G5i zdarma 

c) Obnova zapomenutého hesla Integri G5i zdarma 

5. Informace poskytované službou mají informativní charakter. Uživatelé v kategorii 

funkcionář domu, kteří si nechají službu zřídit, nesmí uživatelské jméno a uživatelské heslo a 

informace získané prostřednictvím služby poskytnout třetí osobě mimo působnost svého 

výboru samosprávy popř. SVJ či BD. V opačném případě zodpovídají za případnou újmu. 

Informace poskytované službou jsou chráněny zákonem o ochraně osobních údajů. 

6. Tato pravidla byla schválena na jednání představenstva dne 27. 05. 2019 s platností ode dne 

schválení. 

 

V Kopřivnici dne 28. 05. 2019 

 

 

 

 

 

       Svatava Hladíková v. r.          Jiří Hůla v. r. 

      předseda představenstva    místopředseda představenstva



Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice, Kpt. Jaroše 896/2, 742 21 Kopřivnice 

 
 
           Příloha č. 1 

 

Žádost o přístup do služby Integri G5i - individuální 
 

Žadatel: 

Příjmení:  

Jméno:   Narozen: 
Ulice, čp.:  PSČ: 
Obec:  

Číslo OP (pas):  

Členské číslo – vyplní družstvo:  
E – mail*:  Mobil*:  

*) Uvedený e-mail a telefon budou využívány ke komunikaci s žadatelem, s čímž žadatel souhlasí. 

 

Žádám o zpřístupnění informací pro mnou užívané prostory: 

 Objekt  Ulice a čp. Variabilní symbol** 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

**) Variabilní symbol najdete na předpise nájemného 

 

Oznámení o zřízení služby Integri G5i s přihlašovacími údaji (uživatelské jméno a heslo) 

požaduji zaslat na výše uvedený e-mail.  ☐ ANO ☐ NE  

 

Žádám, aby přístup do služby Integri G5i pod mým uživatelským jménem byl umožněn z 

jakéhokoliv počítače připojeného k síti internet. 

 

Prohlašuji, že jsou mi známa „Pravidla pro používání služby Integri G5i“, souhlasím s nimi a 

prohlašuji, že se jimi budu řídit a budu je dodržovat. Beru na vědomí, že veškeré informace 

mají pouze informativní charakter, jsou poskytovány výhradně pro mojí osobní potřebu a 

prohlašuji, že získané informace neposkytnu cizím osobám. 

 

Pozn.: Žádost je nutno podat osobně do kanceláře bytového úseku družstva na adrese 

Kpt. Jaroše 896/2, 742 21 Kopřivnice. 

 

V …………………… dne …………..  Podpis žadatele …………………………. 

 

 
Podpis pracovníka družstva, který žádost přijal a ověřil totožnost žadatele dle shora uvedeného OP: 

  

        …………………………………. 
 



Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice, Kpt. Jaroše 896/2, 742 21 Kopřivnice 

 
 

Příloha č. 2 

 

Žádost o přístup do služby Integri G5i - hromadná 
 

Žadatel: Hospodář domu / Předseda SVJ / Předseda BD (nehodící škrtněte) 

Příjmení:  

Jméno:   Narozen: 
Ulice, čp.:  PSČ: 
Obec:  

Číslo OP (pas):  

Členské číslo – vyplní družstvo:  
E – mail*:  Mobil*:  

*) Uvedený e-mail a telefon budou využívány ke komunikaci s žadatelem, s čímž žadatel souhlasí. 

 

Žádám o zpřístupnění informací pro všechny prostory objektu: 

 Objekt (dům, SVJ, BD) Ulice a čp. 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Oznámení o zřízení služby Integri G5i s přihlašovacími údaji (uživatelské jméno a heslo) 

požaduji zaslat na výše uvedený e-mail.  ☐ ANO ☐ NE  

 

Žádám, aby přístup do služby Integri G5i pod mým uživatelským jménem byl umožněn z 

jakéhokoliv počítače připojeného k síti internet. 

 

Prohlašuji, že jsou mi známa „Pravidla pro používání služby Integri G5i“, souhlasím s nimi a 

prohlašuji, že se jimi budu řídit a budu je dodržovat. Beru na vědomí, že veškeré informace 

mají pouze informativní charakter, jsou poskytovány výhradně pro potřebu našeho objektu. 

Prohlašuji, že získané informace poskytnu pouze pro potřeby našeho objektu a neposkytnu je 

cizím osobám a že se zásadami pro používání služby seznámím všechny členy našeho objektu, 

kteří budou se shora uvedeným dálkovým přístupem pracovat. 

 

Pozn.: Žádost je nutno podat osobně do kanceláře bytového úseku družstva na adrese 

Kpt. Jaroše 896/2, 742 21 Kopřivnice. 

 

V …………………… dne …………..  Podpis žadatele …………………………. 

 

 
Podpis pracovníka družstva, který žádost přijal a ověřil totožnost žadatele dle shora uvedeného OP: 

  

        …………………………………. 


